SALUS iT600
Gulvvarmesystem

SALUS iT600 Gulvvarmesystem
SALUS tilbyder et bredt udvalg indenfor gulvvarmestyring. SALUS iT600 system kan frit kombineres med gulvvarme og radiatorstyring
samt med alle systemets andre produkter. SALUS gulvvarmestyring kan med SALUS UGE600 Gateway tilsluttes internettet og overvåges
eller indstilles fra Smartphone eller PC. Med tilslutning til internettet er det muligt at anvende alle SALUS Smart Home produkterne
individuelt i bygningen eller sammen med gulvvarmesystemet.
Rumtermostaterne i iT600 systemet har mange indstillingsmuligheder som bl.a. kan hjælpe til øget komfort og optimal styring.
Kontrolboksen KL08RF og T30 gulvvarme aktuatorer er kernen i gulvvarmesystemet. De leveres i forskellige versioner og passer til alle
standardsystemer.

Gulvvarme produkterne

VS10 230V trådløs
rumtermostat til
indbygning i væg.

VS20 trådløs
batteriforsynet
rumtermostat.

T30 gulvvarme aktuator.
Vælg enten 24V og
230V og NC eller NO.

KL08RF trådløs kontrolboks.
Vælg enten 230V eller 24V

KL04RF 4 zoners
udvidelsesmodul til KL08RF

SALUS varmesystem har mange
indstillingsmuligheder der giver
beboerne høj komfort.

SALUS aktuatorer kan benyttes
sammen med SALUS manifold og
pumpeshunt, men passer på de fleste
typer manifold.

VS10WRF / VS10BRF programmerbar rumtermostat
SALUS VS10 trådløse rumtermostat til 230V er til indbygning i væg. Rumtermostaten har flere standard programmer
og mange individuelle indstillingsmuligheder. Som alle 230V enheder i SALUS iT600 programmet fungere den
også som signal forstærker.

VS20WRF / VS20BRF programmerbar rumtermostat
SALUS VS20 trådløse rumtermostat er batteriforsynet og til montage uden på væg. Rumtermostaten har som VS10
flere standard programmer og mange individuelle indstillingsmuligheder. VS20 rumtermostat er let at montere
og kræver ingen ledningsført installation.

T30NC aktuator til gulvvarme
SALUS T30NC er tilgængelig til 230V og 24V. Aktuatoren passer på alle 30x1,5mm manifolde og med adaptor til de
fleste standard manifolde.

KL08RF Kontrolboks til gulvvarme
SALUS KL08RF leveres til enten 24V eller 230V aktuatorer / telestater. KL08 er til maks. 8 zoner og til hver zone
kan der tilsluttes 3 varmekredse / telestater.

KL04RF Udvidelsesmodul
SALUS KL04RF anvendes sammen med KL08RF kontrolboksen. KL04RF udvider systemet med 4 zoner fra 8 til 12
zoner.

Kombineret gulvvarme- og radiatoranlæg
SALUS iT600 gulvvarmesystem kan kombineres med SALUS Smart Home
radiatorsystem. Systemerne anvender de samme rumtermostater og opkobling
til internettet/App, hvilket gør indstilling og overvågning let. Radiatorsystemet er
enkelt at montere og giver mulighed for individuel rumstyring af alle rum. Der kan
tilsluttes op til 6 radiatorer til 1 rumtermostat. Med denne styring kan varmesystemet
uanset om det er radiator eller gulvvarme, indstilles og overvåges fra et sted.

+

Opgrader dit gulvvarmesystem til SALUS Smart Home
Med SALUS UGE600 gateway kan dit gulvvarmesystem opdateres til SALUS
Smart Home, der giver fuld kontrol og overvågning fra smartphone, tablet
eller PC. SALUS Smart Home er et trådløst system i et flot design som er let at
installere i nye og eksisterende bygninger. Efter opstart og indstilling af tider
og temperatur individuelt for alle rum, vil du med SALUS Smart Home få fuld
kontrol med varmen i bygningen, mulighed for lavere energiforbrug og høj
komfort.

den gratis
App
Smart Home
Kan anvendes fra Smartphone, tablet eller PC

Eksempel
Dør / vinduessensoren lukker for varmen
når den aktiveres. Kan indstilles til at sende
besked når en dør åbnes.
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Smart plug til styring af lamper eller
anden elektrisk enhed.

+

Alle enhederne i SALUS Smart Home kan indstilles til at fungere individuelt eller sammen i en eller flere grupper. Når
et vindue åbnes kan det lukke for varmen, og den forbliver lukket indtil vinduet igen er lukket. Indstil en lampe eller
en anden elektrisk enhed til at starte / stoppe med fjernbetjening fra App eller efter et tidsskema. Systemets store
fleksibilitet giver flere individuelle indstillingsmuligheder, der gør det muligt at opfylde den enkeltes behov for styring
og overvågning.
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Rumtermostaten anvendes til styring af temperatur
og tider i gulvvarme og radiatorsystemet.

SALUS Controls er medlem af Computime Group
Idet vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling,
forbeholder SALUS Controls plc sig retten til at ændre specifikationer,
design og materialer mht. de produkter, der er anført i denne
brochure, uden forudgående varsel.

